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Diarienummer  N2017/07340/MRT

Yttrande  om  förslag  till  ändring  av  direktiv  (2009/33/EU)  om

främjande  av  rena  och  energieffektiva  transporter

BIL  Sweden  har  erbjudits  möjlighet  att  lämna  synpunkter  på ovanstående  rerniss.

Vi  välkomnar  att  EU-kornrnissionen  komrner  med  ett förslag  till  ändring  av direktiv

2009/33/EUför  att  öka andelen  rena  och  energieffektiva  fordon  vid  offentlig

upphandling,

Det  ärviktigt  att  vi  får  harmoniserade  teknikneutrala  regler  inom  EUsom  prernierar  alla

de produkter  med  låg miljöpåverkan  som  fordonsindustffi  erbjuder  nu  och  ifrarntiden.

Detta  år extraviktigt  då fordonsindustrfö  behöverklara  regler  som  ej skiljer  sig  frfö  olika

lider  eller  I;ffier sig  vid  specielltekniker  och  drivlinor  e&r  speciella  drivmedel.

En  EU-gemensam  miljöbilsdefföition  kan  vara  en  bra utgfögspunkt  för  en  svensk

miljöbilsdefföition,  underförutsättning  att  den  ärutformad  så att  den ärteknikneutral.

SFS 2009:1, Förordning om mi0ö- och trafiksäkerhebkravförmydigheters hijaroch
lgijresor,  hmvisar  ju idag till  svenska  miljöbilsdefinitionen  iskattelagstiftningen.  Det  är

viktigt  att  en  EU-definition  blirteföikneutral.

Att  inkludera  1ivscykelkostnaderför  energiförbrukning,  koldioxidutsläpp  och  skadliga

emissioner  som  föteriervid  offentlig  upphandling  av fordon  och  kollel«ivtrafikär  ett

teknikneutralt  angreppssätt  men  harvarit  svfö  att  irnplementera.

BIL  Swedens  synpunkter:

*  Derniljöbi1sdefinitionersomnuföreslffiärtyvärrinteteknikneutralaochtyvärrså

utformade  att  inte  alla fordon  som  bidrar  till  lägre miljö-  och  klirnatpåverkan

omfattas.  Fordon  som  ärkonstruerade  för  att köras på förnybara  bränslen  med

hög  växthusgasreduktion,  och  som  fir  premierade  iSverige,  ärt.ex.  inte  fökluderade

idet  föreslagna  direktivet.

*  Attutökaornfattningenavdirektivetti1lattförutomköpävengä1lat.ex.leasing,

hyra  och  upphandling  av transporter  fir  positivt  och  gör  att  direktivet  får  större

genornslag.
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@ Närdetgällertabell2ibilagan,anservi;

- att  inget  procentue&  gränsvärde  på utsläpp  av luftföroreningar,  enligt  RDE-

gränsvärdena  bör  anges. RDE-värdet  å  ett  typgoandekrav  som  man

uppnår  eller  inte uppnår,  och  det år inte  relevant  att  uttrycka  en  viss  procent  av

detta  gränsvärde.  När  det gäller  att premiera  bilar  med  avseende  på 1uftkva1it6,

kan vi  tänka  oss att man  istället  premierar  nya  bilar  som  uppfyllerviss  Euro-

klass, iförtid.  Omvi  talar  om  begagnade  fordon  (somt.ex.  vid  uföyg  eller

transpomjänst)  bör  man  ställa  krav  på viss  lägsta Euro-klass.

- deuttrycktagränsvärdenaförCOzäral1tförtufftsatta,vianserattmföga

laddhybrider  bör  kunna  kvalificera  sig.  Vi  föreslår  dföör  ett  max-värde  på 60

g/krn  för  fordonskategorin  M1 samt  ett  max-värde  på 93 g/ktnför

fordonskategoriemaM2  ochNl.  (Viharkornrnitframtill93  g/kmutifrföatt

det bindande  utsläppsmålet  för  lätta  lastbilar  till  2021 å  147  g/krn,  och  jätnfört

detmed95  g/krnsomgällerförpersonbilar,  147x60/95=93.)

- andra  energieffektiva  fordon  bör  komrna  med, med  egen  klass och  andel

- fordon  för  biodrivmedel  borde  vara  med

*  Närdetgällertabell3ibilagan,anservi;

- attdetföteärteknikneutraltattbaraföreslådeföreslagnabränslena,HVOoch

ED95  m.fl.  bör  också  stå med.

- Tabell  3 kornrner  ersättas med  nytabell  med  COz-tröskelvärde  samt

ernissionströskelvärde  (i enlighet  med  tabell  2 för  lätta  fordon),  då C02-

gränsvärdenförtungafordonfastställtsochantagitsavEU.  BIL:såsiktäratt

det fföns  viss  fara  med  en  "delegerad  akt".  En  ytterligare  remissrunda  av  vad

somföreslås  gälla för  tunga  fordon  då CQ-krav  fföns  framrne,  fir absolut

nödvändig,  detta  kan  föte bara  beslutas av en  "delegerad  grupp".

- Vi  ser risker  om  det blirfel  utformade  regler,  reglerna  kan bli så "tuffa"  och

snävt  satta  så att  de inte  tar  hmsyn  tillvilket  transportarbete  fordonet  ska

göra, man  körmed  ett rnindre  och  lättare  fordon  änvad  som  ärlämpligt.

- Sammanfattnfögsvisanserviattdetsomföreslåsitabel13föteär

teknikneutralt,  och  kan dföör  inte  accepteras.  Utöver  det  ihela  förfarandet

kring  att nivåerska  bestämrnas  vid  senare taälle  mycket  luddigt  och  oklart,

och  därför  svfö  att  uttala  sig  om.

*  Nmdetgällertabell4och5ibilagan,anservi;

- attdetärkorrektattvissaliderkanochbörgåföre,mennivåemarnåstevara

realistiska.  föivåerna  itabell  4 och  s beror  givetvis  på vad man  bestämrner

sig  för,  förutsläppsnivåer  itabell  2 och  3, dföör  svfö  att  uttala  sig  om

nivåerna  itabell  4 och  5 År relevanta  e&r  ej.

- (Troligenharmansfövitfelitextensomkornmersistundertabell5.Man

refererartill  tabell  2, bör  rimligen  vara  tabe113.)

Samrnanfattnfögsvis  vill  vi  påpeka  vikten  av att  regler  rörande  "miljöbilar"  ska vara

harmoniserade  inom  EU,  teknikneutrala  samt  lfögsiktiga  så att  alla de produkter  med  låg

rniljöpåverkan  som  fordonsindustrin  erbjuder  nu  och  iframtiden  prernieras.
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